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KLAUS IOHANNIS,
DESPRE
MOÞIUNEA DE
CENZURÃ:

“Vã spun cu
certitudine
cã nu vom
avea un
guvern PSD”

P
reºedintele Klaus Iohannis s-a
declarat nemulþumit cã PSD va
depune moþiune de cenzurã, în

17 august, împotriva guvernului
Orban. ªeful statului a spus, în cadrul
unei conferinþe de presã organizatã la
Palatul Cotroceni, cã atunci când a fost
înlãturat guvernul Dãncilã în toamna
anului trecut, toatã lumea a ºtiut cã gu-
vernul Orban este un guvern minoritar
menit sã gestioneze treburile publice
pânã la organizarea alegerilor parla-
mentare din decembrie 2020.

“Dupã scurt timp, PSD a fãcut o pa-
siune din depunerea moþiunilor de
cenzurã, chit cã trebuie, chit cã nu tre-
buie. Acþiunea anunþatã acum de PSD
este strict populistã, fãrã rost. PSD se
opune unui guvern care gestioneazã
criza ºi care pregãteºte alegerile. (...)
Eu nu îmi doresc sã treacã moþiunea.
Pãrerea mea este cã aceastã moþiune
este neavenitã politic. Eu nu sunt di-
spus sã intru într-un joc populist ordi-
nar fãcut de PSD doar ca sã arate cã are
foarte mulþi parlamentari. PSD nu a
venit cu niciun fel de soluþii, vine cu
tot felul de texte populiste, încearcã sã
dãrâme Guvernul ºi sã prindã câteva
voturi pentru alegeri.

Cei de la PSD sunt ahtiaþi dupã pu-
tere ºi suferã pentru cã nu mai sunt co-
nectaþi la resursele bugetare. În pri-
vinþa a ceea ce va fi post-moþiune, vã
spun cu certitudine cã nu vom avea un
guvern PSD”, a afirmat Klaus Iohan-
nis.

În privinþa alegerilor locale,
preºedintele a precizat cã Parlamentul
a decis cã acestea se vor desfãºura în
27 septembrie ºi cã, dacã epidemia nu
se agraveazã, ele pot fi organizate în
condiþii de siguranþã sanitarã pentru
toþi participanþii la procesul electoral.
Domnia sa a afirmat cã Ministerul Sã-
nãtãþii ºi Institutul Naþional de Sãnãta-
te Publicã trebuie sã stabileascã numã-
rul critic de infectãri zilnice peste care
nu se pot organiza alegeri.

Klaus Iohannis s-a arãtat nemulþu-
mit ºi de traseismul politic acceptat în
ultima vreme de PNL care a racolat
mai mulþi aleºi locali de la PSD.

Preºedintele a spus cã nu vede ochi
buni aceste racolãri ºi a reamintit cã el
este un adversar al traseismului poli-
tic, care “este o boalã gravã a politicii
româneºti”.

G.M.

DUPÃ PRÃBUªIREA GENERATÃ DE PANDEMIE

Capitalizarea de piaþã a celor
mai mari burse europene a
crescut cu 1,8 trilioane de dolari

I
zbucnirea pandemiei de coronavi-
rus a avut un impact puternic asu-
pra burselor globale, provocând o
volatilitate semnificativã ºi scãde-
ri puternice ale preþurilor acþiuni-
lor, însã în ultimele luni acestea au

recuperat terenul pierdut, apropiin-
du-se de valorile pre-Covid-19.

Potrivit datelor Forex School Onli-
ne, capitalizarea pe piaþã a celor mai

mari burse din Europa se situa la 14 tri-
lioane de dolari la sfârºitul lunii iunie
2020, în creºtere cu 1,8 trilioane de do-
lari dupã prãbuºirea cauzatã de
pandemie.

Sursa menþioneazã cã valoarea de
piaþã combinatã a bursei paneurope-
ne Euronext ºi a celei britanice Lon-
don Stock Exchange a crescut cu
929,5 miliarde de dolari în perioada

amintitã.
În decembrie 2019, valoarea de pia-

þã combinatã a Euronext, London
Stock Exchange, Deutsche Börse,
Swiss Stock Exchange, Nasdaq Nor-
dic & Baltic Exchanges, Moscow
Exchange ºi Madrid Stock Exchange
era de 15,9 trilioane de dolari, conform
datelor Statista ºi ale Federaþiei Mon-
diale ale Burselor (WFE). Dupã prã-

buºirea pieþelor în martie (Lunea Nea-
grã), cauzatã de pandemia de Co-
vid-19, aceastã valoare s-a redus la
12,1 trilioane de dolari în cea de-a treia
sãptãmânã a lunii respective, ceea ce
reprezintã un declin de aproape 20% în
primele trei luni ale anului curent,
conform sursei.

În urmãtoarele 30 de zile, cele mai
mari ºapte burse din Europa au crescut

cu 879 de miliarde de dolari, atingând
o valoare de piaþã de 13 trilioane de
dolari, menþioneazã Forex School
Online, adãugând cã tendinþa de
creºtere a continuat în urmãtoarele
douã luni, iar capitalizarea bursierã a
sporit cu peste un trilion de dolari în
intervalul aprilie-iunie.

A.V.
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DUPÃ ARTICOLELE DIN BURSA PRIVIND ACTIVUL
SIF BANAT-CRIªANA

ASF vrea sã lase la alegerea
administratorilor modul în care
evalueazã deþinerile nelichide
lMake: “ASF a gãsit a treia metodã pentru a stopa manipularea de la
SIF Banat-Criºana”

A
utoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) a lansat în dezba-
tere publicã un proiect pentru

completarea unor Regulamente ASF,
prin care sã se pemitã societãþilor de
administrare a organismelor de plasa-
ment colectiv ca, în cazul companiilor
listate dar care în opinia lor au o lichi-
ditate nerelevantã pentru metoda mar-
cãrii la piaþã, administratorii sã opteze
pentru evaluarea în activ pe baza unui
raport de evaluare.

Este o propunere care vine în condi-
þiile în care, începând cu data de 30 iu-
lie, în Ziarul BURSA au fost publicate

o serie de articole privind creºterea
Activului Net al SIF-Banat Criºana
(SIF1) cu sume sute de milioane sau
chiar un miliard de lei, prin tranzacþii
sporadice de câteva sute de lei, cu câte
o acþiune SIFI Imobiliare (SIFI).

Make, directorul general al publica-

þiei, ne-a spus: “ASF a gãsit a treia me-
todã pentru a stopa manipularea de la
SIF Banat-Criºana. Administratorul
SIF1 a manipulat Valoarea Activului
Net, umflându-o cu o treime la 3,5 mi-
liarde lei (n.r. în luna mai), pe baza
unei tranzacþii cu o acþiune a societãþii
SIF Imobiliare, a cãrei aºa-zisã valoa-
re de piaþã a rezultat din multiplicarea
preþului cu numãrul de acþiuni emise.
Evident, evaluarea este vicioasã ºi re-
zultatul manipulatoriu.

ANDREI IACOMI
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RECTIFICAREA BUGETARÃ SE LASÃ AªTEPTATÃ

Majorarea pensiilor, alocaþiilor
ºi salariilor profesorilor – bãtãi
pentru Guvernul Orban
P

roiectul ordonanþei de urgenþã
privind rectificarea bugetarã nu
este încã gata, conform declara-

þiei preºedintelui Klaus Iohannis, în
timpul conferinþei de presã, pe care a

susþinut-o ieri.
Întrebat despre întâlnirea pe care a

avut-o cu premierul Ludovic Orban ºi
cu ministrul Finanþelor Publice ºi a cã-
rei temã principalã a fost viitoarea rec-

tificare bugetarã, Klaus Iohannis a
spus: “Vã confirm cã am avut o
întâlnire cu premierul ºi cu ministrul
de Finanºe, dar despre date concrete
privind rectificarea vã va informa Gu-
vernul atunci când va avea proiectul
pregãtit ºi îl va prezenta public. Am di-
scutat un prim draft. Ei lucreazã în
continuare pe aceste chestiuni, inclu-
siv pe majorarea pensiilor ºi salariilor
cadrelor didactice, ºi, când vor fi gata,
le vor prezenta public”.

Declaraþiile ºefului statului par sã le
contrazicã pe cele de sãptãmâna trecu-
tã ale premierului Ludovic Orban care
susþinea cã în cursul acestei sãptãmâni
Guvernul va adopta noua rectificare
bugetarã.

GEORGE MARINESCU
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